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چکیده
کشورهای در حال توسعه به منظور کامیابی در رشد اقتصادی ،کاهش بیکاری ،و ایجاد شرکت های
از ظرفیتهای موجود این نوع از کسب وکارها در توسعه اقتصادی کشورها اهمیت بسزایی دارد.
همچنین با توجه به پدیده جهانی سازی و کاهش مرزهای تجاری کشورها ،اهمیت بین المللی سازی
کسب و کارهای نوپا بویژه درحوزه فناوری های پیشرفته ای (همچون بایو ،نانو و انرژی های
تجدیدپذیر) در رشد و توسعه منطقهای و ملی بیش از پیش نمایان گردیده است .همچنین بسیاری
از این شرکتهای موفق در بین المللی سازی عالوه بر مزیت استفاده از دانش و فناوری از مزیت
مهارتهای نیروی انسانی و تعامالت و شبکه های مابین آنها سود می برند .با وجود اهمیت مسائل
ذکر شده هنوز یک م دل بومی عملیاتی و روشن که ناشی از بررسی عمیق عوامل موجود و ترکیب
عوامل ذکر شده در کنار هم و بصورت کل نگر باشد در این زمینه باشد وجود نداشته و مطالعه
جامعی در کشور انجام نشده است و خالهای فراوانی در زمینه توسعه بین المللی شدن کسب
وکارهای کوچک و متوسط حوزه ذکر شده وجود دارد.
کلمات کلیدی  :انگیزش رقابت  ،بین المللی سازی  ،تکنولوژی موجود  ،شبکه سازی ،فرصت کارآفرینانه.
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چند ملیتی کوچک ،به کسب و کارهای کوچک و متوسط نگاه ویژه ای دارند .بنابراین استفاده کامل
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مقدمه
امروزه جهانی شدن و رقابت فزاینده میان کسب و کارها به افزایش تعداد شرکت هایی منجر شده است که فرصت ها
را در بازارهای بین المللی جست و جو می کنندکه بر همین اساس تغییرات بنیادینی در محیط کسب و کار به وجود
آمده است .این تغییرات منجر به وضعیتی شده است که در آن ،شرکت های کوچک و متوسط ،با توجه به نقش هایشان
در اشتغال زایی و توسعه ی اقتصادی کشورها ،نقش گسترده ،متنوع و مهمی در رشد کشورهای در حال توسعه بر عهده
دارند(کوال و تاتوگلو2003،1؛ مک ناتون .)2000،کشورهای در حال توسعه به منظور کامیابی در رشد اقتصادی ،کاهش
بیکاری ،و ایجاد شرکت های چند ملیتی کوچک ،به کسب و کارهای کوچک و متوسط نگاه ویژه ای دارند .همچنین
پدیده جهانی شدن نیز اثراتی شگرف بر کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته است .در گذشته کسب و کارهای
کوچک و متوسط به جهت کوچک بودنشان ،قربانی بازی های تجاری در مقابل شرکت های بزرگ بودند ،اما در حال

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن1398

حاضر یکی از بازیگران اصلی این حرکت هستند و شـواهد نشان می دهد که آنها گام هایی فـراتـر از بازارهای داخلی
گذاشته و کمک ویــژه و فــزاینده ای به رشـد آینـده نموده اند(فقیهی و همکاران .)1398 ،از طرفی سازمان های بین
المللی همچون یونیدو (سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد) ،ادغام در اقتصاد جهانی از طریق اقتصاد باز و برقراری
دموکراسی را بهترین روش برای غلبه بر فقر و عدم برابری در کشورهای در حال توسعه می داند .درک این اهداف تا
حد زیادی بستگی به توسعه ی بخش خصوصی دارد که در آن کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش کلیدی را در
ورود به بازارهای بین الملل بر عهده دارند (هابنر .)2000، 2راههای مختلفی برای بین المللی شدن وجود داردکه از این
میان بکارگیری شبکه ها یکی از به روزترین و پر چالش ترین مسیرها به شمار می آید .شناسایی عوامل تاتیرگذار شبکه
ها در ارتباطات عمودی(روابط با مشتریان ،همکاران و تامین کنندگان) و افقی(که از آن بعنوان رقابت همکارانه یاد می
شود و همکاری استراتژیک با رقبا را در بر میگیرد ) و در نظر گرفتن تاتیر همزمان این دو رابطه عمودی و افقی بر بین
المللی شدن کسب و کارها یکی از مهمترین قسمتهای مغفول مانده این تحقیقات بشمار می آید .همچنین شکافی در
پژوهش های تجربی در رابطه با ترکیب این متغیرها برای تشریح فرآیند بین المللی شدن و بررسی تأثیر آن ها بر شرکت
های کوچک  ,و متوسط ،در کشورهای در حال توسعه وجود دارد .بنابراین ،لزوم انجام یک مطالعه کامل برای دستیابی
به یک مدل بین المللی سازی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته ایران با توجه به ترکیبی از عوامل شبکه سازی
و رقابت همکارانه به منظور رفع نقاط ضعف در این زمینه احساس می شود که در این مطالعه به آن پرداخته شده است
و این مطالعه به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که مدل مناسب برای بین المللی سازی کسب وکارهای مبتنی بر فناوری
پیشرفته ایران با رهیافت ترکیبی شبکه سازی و رقابت همکارانه چگونه است؟

koula & tatoglo
Habner
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ادبیات پژوهش(چارچوب نظری تحقیق)
بین المللی شدن ناشی از فراهم شدن زمینه ای برای تغییر است .در حقیقت رشد شرکت ها زمینه ای را فراهم
میکند تا آ نها به سمت بین المللی شدن حرکت کنند ،تا جایی که رشد و بین المللی شدن به دو واژه ی در هم
تنیده تبدیل شده اند (روزییر 1و دیگران .) 2006،البته بین المللی شدن واژه ای خاص تر است به گونه ای که
پژوهشگران بین رشد در داخل و رشد بین المللی تفاوت قائل اند .از بین المللی شدن تعاریف متنوعی ارائه شده
است .کالوف و بیمیش(  ،)1995از بین المللی شدن به عنوان فرایند" سازگاری فعالیت های شرکت (استراتژی،
ساختار ،منابع و )...با محیط بین الملل یاد می کنند .در واقع هر چه این مهم زودتر رخ دهد فرایند بین المللی شدن
نیز تسریع میابد .همچنان که هنوز اجماعی در ارائه ی تعریفی از بین المللی شدن وجود ندارد ،در مورد تئوریهای
مطرح شده در این حوزه نیز شرایط تا اندازه ای به همین صورت است(روزییر و دیگران . )2006 ،به عبارت دیگر

که معموالَ با صادرات غیر مستقیم آغاز می شود و در نهایت به تولید در خارج از مرزها ختم می شود ،ادامه می یابد
(هسلز .)2008 ،فرآیند بین المللی شدن تابعی از روابط حاکم بر دانش و آگاهی در خصوص بازار ،تصمیمات مربوط
به سطح تعهدات نسبت به یک بازار و فعالیت های جاری بنگاه نیز هست .بر اساس نظریه( تولن تویوس،)2002،
شرکت هایی که درگیر بین المللی شدن هستند با ویژگی هایی مانند کوتاه کردن فاصله زمانی صادرات و رشد صادراتی
و انحراف از رفتار مرسوم صادراتی سر و کار دارند .تئوریهایی که در حوزه ی بین المللی شدن کسب وکارهای
کوچک و متوسط( رضوانی و همکاران )1393 ،مطرح شده است عبارتند از:
•
•

مدل های مرحله ای بین المللی شدن :مدل بین المللی شدن آپساال -مدل نوآوری؛
نگاه شبکه ای به بین المللی شدن؛

•

نگرش مبتنی بر منابع به منظور بین المللی شدن؛

•

کارآفرینی بین الملل

که ما در این پژوهش به نگاه شبکه ای به بین المللی شدن می پردازیم .اصطالح شبکه یک استعاره استفاده شده
برای نشان دادن مجموعه ای از بازیگران متصل است .این بازیگران ممکن است سازمان ها یا افراد باشند .روابطی
که ممکن است در بین گروه های مختلفی از مشتریان ،تأمین کنندگان ،ارائه دهندگان خدمت یا عامل های دولت
وجود داشته باشد .در این رابطه ،گروههای شبکه ممکن است بین شرکت ها ،بین افراد یا بین شرکت ها و افراد به
وقع بپیوندد(کوولیو و کوکس .)2006 ،2شبکه ها فرصتی را برای کسب وکارهای جدید بین المللی فراهم می کنند
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Ruzzier
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شرکت ها نخست خود را در بازارهای داخلی تثبیت کرده و پس از آن فرآیند بین المللی شدن آنها با گام های کوچک،

تا با استفاده از منابع سایر بازیگران شبکه و تکنولوژی موجود در شبکه ،تعهدات کوچک بودن و نوآوری را انجام
دهند( الفرینگ و هولسینگ.)2003،1
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انواع شبکه های همکاری
در یک تقسیم بندی می توان شبکه ها را به صورت شبکه عمودی و افقی در نظر گرفت (لوتز 2و همکاران .)2001،
شبکه های عمودی را به عنوان روابط همکاری میان تأمین کنندگان ،تولید کنندگان و خریداران به منظور حل
مشکالت بازاریابی ،بهبود بهره وری تولید یا بهره برداری از فرصت های بازار تعریف می کنند .همراستا با این
تعریف ،می توان شبکه های عمودی را به عنوان کانال بازاریابی در نظر گرفت .کانال های بازاریابی شبکه هایی
هستند که به طور مؤثر بر ارتقا ،اصالح و انتقال کاالها به بازار نقش دارند .در کنار این روابط ،لوئیس( )1990بر
فرصت های همکاری بین رقبا تاکید دارد که از آن بعنوان روابط شبکه افقی نیز یاد می شود .از منظری دیگر در
ادبیات ،شبکه کسب وکار به شیوه های مختلفی تعریف میشود .هوانگ 3و همکاران ( ،)2011شبکه های کسب وکار
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را به عنوان شبکه های پیچیده از روابط مبادله ای تعریف می کنند و شبکه های کسب وکار را در سه بخش متقابل
مختلف دسته بندی میکنند :تعامل با عرضه کننده ،تعامل با مشتری و تعامل با رقبا .درنتیجه می توان گفت شبکه های
کسب وکار می توانند شامل انواع مختلفی از اتحادهای استراتژیک باشند :اتحادهای افقی ،اتحادهای عمودی با جریان
رو به پایین و اتحادهای عمودی با جریان رو به باال .اتحادهای افقی شامل همکاری میان رقبا از طریق اتحادهای
استراتژیک ،جریان عمودی رو به پایین اتحادهای استراتژیک با خریداران و جریان عمودی رو به باال شامل اتحادهای
استراتژیک با تأمین کنندگان است (پنگ.)2009، 4
از طرفی بین المللی شدن شرکت فرایندی است که در آن یک بنگاه از شبکه ای از شرکاء خارجی برای ایجاد و
توسعه جایگاه بازار خارجی استفاده می کند .فرایند مذکور به روش هایی که در ادامه مطرح می شود محقق می شود:
الف -بسط بین المللی .5یعنی ورود به بازارهای خارجی با اتکاء به مزیت ناشی از روابط میان شرکت و شرکاء فعال
در شبکه خارجی .ب -نفوذ . 6بدین معنی که شرکت تخصیص منابع به بازارهایی که در حال حاضر در آنها حضور
دارد را افزایش دهد .ج -یکپارچگی بین المللی .7به معنی ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای بین المللی شبکه بنگاه که
در کشورهای مختلف گسترش یافته است( میتگووا .)2006،کسب و کارهایی که از شبکه اجتماعی مناسبی برخوردارند
& Hulsink
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از شانس بیشتری در تشخیص فرصت های بین المللی برخوردار هستند (سانتوز -آلوارز و گارسیا -مرینو .)2010،در
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مدل بین المللی شدن مبتنی بر شبکه ،بین المللی شدن به ایجاد و توسعه پیوندهای شبکه با سایر شرکت هایی که در
شبکه های خارجی عضویت دارند در ارتباط است .در واقع پیوندهای میان بنگاه های فعال در بازارهای مختلف به
عنوان کانال های تسهیل کننده ورود به بازارهای خارجی عمل می کنند و در نتیجه کشف و بهره برداری آسان تر از
فرصت ها را به دنبال دارد .از این رو اهمیت پیوندهای شبکه شخصی کارآفرین در این حقیقت ریشه دارد که گستره
شبکه یک کارآفرین با تشخیص فرصت چه در عرصه داخلی و چه بین المللی رابطه مثبتی دارد .در این رابطه نتایج
حاصل از مطالعه الیس ( )2008وجود دو گونة اصلی از رقابـت همکارانـه خبـر مـیدهـد :پروژه های رقابت همکارانه
عمودی یا افقی .این دو گونه ازرقابت همکارانه ،هریک ویژگیهای متفاوتی از نظر هدف ،پویایی و ثبات دارند و هریک
نشانگر توازن خاصـی میـان تنشهای رقابتی و منافع مشارکتی هستند.
همچنین شبکه های کسب وکار را می توان به صورت شبکه عمودی و افقی در نظر گرفت(لوتز و همکاران.)2011 ،

تکنولوژی موجود ،انگیزش رقابت اشاره کرد (اوویات و مک داگالس .)2005،1بسیاری ازشرکتها و رقبا با توجه به خال
میان تکنولوژی موجود و تکنولوژی رقبا و فاصله رقابتی که میان آنها میباشد که باعث ایجاد انگیزش و رقابت بین آنها
می گردد بین المللی سازی خود را تسریع می کنند .تغییر تکنولوژی و شدت رقابت منجر به ایجاد فرصت های کارآفرینانه
جهت تسریع بین المللی سازی میگردد(سوویس و راسموسن.)2000،2
در مورد شبکه و روابط موجود در آن باید به تراکم یا عدم تراکم شبکه هم اشاره کرد( رضوانی و همکاران.)1393،
زمانی که همه اعضای شبکه با هم در ارتباط هستند ،اصطالحا شبکه متراکم است و زمانی که ارتباطی میان اعضای
شبکه وجود نداشته باشد ،شبکه غیر متراکم خواهد بود .به عبارتی تراکم نشان دهنده تعداد روابط میان اعضای شبکه
است که به شکل درصدی از حداکثر تعداد روابط ممکن با توجه به تعداد افراد در شبکه بیان میشود (الوانی.)1381،
ناهمگنی شبکه به اندازه ای اطالق میشود که در آن سطوح اعتماد در داخل شبکه گسترش مییابد و از اعتماد به آشنایان
گذشته و به شکل اعتماد عمومی به افراد ناشناس گسترش مییابد .گوناگونی و ناهمگنی در شبکه ها موج تنوع افکار
در بررسی مسایل و مشکالت سازمان میشود .همین طور از معنای تصمیم گیری و تفکر گروهی از طریق کاهش
مقاومت اعضا میکاهد .عدم تجانس در گروه و شبکه توانایی اعضا را برای جمع آوری ،پردازش و تجزیه و تحلیل
اطالعات افزایش میدهد(مارسدن .)1997،با توجه به اهمیت کسب و کارهای مبتنی بر فناوری پیشرفته در توسعه
اقتصادی کشور و لزوم فراهم کردن بستر مناسبی برای بین المللی سازی این کسب و کارها این ضرورت احساس
Oviat &McDougall
Rasmussen

1
2

ارائﻪ ﻣدل بوﻣﻲ بﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷدن ﻣبتﻨﻲ بر ﺷبکﻪ در کسب وکﺎرﻫﺎی کوچک و ﻣتوﺳط حوزه ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﺸرﻓتﻪ ایران

از دیگر عواملی که بر بین المللی سازی و تسریع آن تاثیر دارند می توان به سه دسته از فرصت های کارآفرینانه،
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میگردد که دو نوع اصلی شبکه شامل رقابت همکارانه به عنوان شبکه کسب وکار افقی و شبکه اجتماعی در بین المللی
سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری های پیشرفته ایران مورد بررسی قرار گیرند و همچنین
نحوه تعامل و تاثیرگذاری این دو نوع شبکه در بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری
های پیشرفته ایران شناسایی شده و مورد بحث قرار گیرند.
روش شناسی تحقیق
در این تحقیق به لحاظ تقسیم بندی بر اساس گردآوری دادهها و روش تحلیل ،تحقیق از رویکرد آمیخته(کیفی -کمی)
برخوردار می باشد .شالوده فلسفی رویکرد ترکیبی ریشه در تفکر عمل گرایی دارد که بر اساس آنتمرکز محقق باید بر
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مساله باشد(ترک زاده و همکاران،1397،ص  .)163لذا منطق کلی استفاده از روش ترکیبی در این پژوهش به این دلیل
است که رویکرد کیفی و یا کمی به تنهایی پاسخگوی حل این مساله نیست و منطق خاص استفاده از این طرح نیز زمانی
است که محقق قصد تبیین یک پدیده جدید و یا آزمون یک پدیده نوظهور برخاسته از مرحله کیفی را دارد(کرسول،1392،
ص .)359همچنین اغلب از این طرح زمانی استفاده میشود که بدلیل نامناسب بودن ابزارهای موجود و یا عدم وجود ابزار،
به ساخت ابزار نیاز باشد( کرسول ،1392،ص  .)360بر این اساس بدلیل ماهیت پیچیده و جدید موضوع تالش گردید تا
با بهره گیری از روش آمیخته به درک جامعی از موضوع اقدام شود و ابعاد آن بررسی و کشف گردد .در این راستا نخست
تحلیل داده های کیفی صورت گرفت و سپس بر مبنای نتایج بخش کیفی ،به تحلیل و گردآوری داده های کمی پرداخته
شد و در ادامه نیز از نتایج بخش کمی برای تبیین بهتر یافته های بخش کیفی استفاده گردید.گفتنی است در پایان بخش
کیفی ابزاری طراحی گردید و در بخش کمی از آن برای گردآوری داده های کمی استفاده شد( نمودار.)1

نتایج کلی
و تفسیر

تحلیل داده
های کمی

جمع
آوری داده
های کمی

تهیه ابزار

یافته های
کیفی

تحلیل داده
های کیفی

جمع
آوری داده
های کیفی
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نمودار شماره  -1فرایند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی( اقتباس از کرسول و پالئوکالرک)2011،
الزم به ذکر است این تحقیق در بخش کیفی از لحاظ هدف بنیادی و از حیث ماهیت اکتشافی -تاییدی می باشد و در
بخش کمی نیز از منظر هدف ،از نوع کاربردی و از نوع توصیفی -همبستگی است .ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده
ها در بخش کیفی مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان موضوع که  15نفر
از صنعتگران و اساتید دانشگاهی دارای سابقه پژوهشی و تالیفی در حوزه فناوری های پیشرفته بودند و تا رسیدن به نقطه
اجماع نظری انجام گرفت .ابزار مورد استفاده در بخش کمی هم پرسشنامه محقق ساخته ای بود که برای روایی آن از
روش های CVRو  CVIاستفاده گردید که در این روش حداقل مقدار  CVRقابل قبول بر اساس تعداد  8تفر متخصص
نمره گذار ،مقدار حداقل  0.75و برای  CVIمقدار حداقل  0.79قابل قبول میباشد (والتز و باسل1983، 1و .)2000مقادیر

پرسشنامه تحقیق بر اساس ضریب الفای کرونباخ نیز عدد  0.858به دست آمد که عدد خوب و قابل قبولی است .برای
تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه نیز از آزمون حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smart pls 2استفاده گردید.
جامعه آماری بخش کمی این پژوهش نیز شامل کلیه مدیران شرکت های فناوری پیشرفته در زمینه زیست فناوری( بایو)،
نانو و انرژی های تجدیدپذیر در کشور هستند که دارای حداقل سه سال سابقه فعالیت صادراتی باشند و دارای ارتباطات
شبکه ای بین المللی و همکاری با رقبا باشند میباشد ،تعداد این افراد بالغ بر نفر  219نفر بود که با استفاده از فرمول
کوکران  140پرسشنامه به صورت اینترنتی ،تلفنی و حضوری پخش گردید و نمونه آماری تحقیق را تشکیل داد که 133
پرسشنامه کامل و غیر مخدوش جمع آوری شد که از داده های آن به عنوان مبنای تجزیه و تحلیل و تایید مدل نهایی
تحقیق استفاده گردید.

- Waltz & Bausell

1
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به دست آمده برای هر یک از متغیر های این تحقیق باالی این اعداد بدست آمد و روایی تایید گردید .همچنین پایایی کل
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برای تجزیه تحلیل داده ها در بخش کیفی
در بخش کیفی برای تجزیه تحلیل داده ها از روش کدگذاری اکتشافی با محوریت کدگزاری باز و محوری استفاده شد.
کدگذاری فرایندی تحلیلی است که طی آن داده ها خرد شده  ،مفهوم سازی و یکپارچه سازی میشوند تا نظریه را شکل
دهند(استراوس و کوربین .)1998،در این روش شناسی داده با طی سه مرحله کدگذاری باز ،انتخابی و محوری مفهوم
سازی شده و در نهایت مدل نظری حاصل میشود که ریشه در داده ها دارد( جونس و الوانی .)2011 ،کدگذاری اختصاص
نزدیکترین مفهوم به کوچکترین جزء با معنی هر بخش از داده های گردآوری شده است .در کدگذاری باز ،پژوهشگر باید
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بارها و بارها داده های گردآوری شده را مرور کرده و از زوایای گوناگون به آنها توجه کند .در این مرحله پژوهشگر با
مرور مجموعه داده های گردآوری شده تالش می کند که مفاهیم مستتر در آنها را باز شناسد .این مرحله باز نامیده میشود
چرا که پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری مفاهیم میپردازد .در کدگذاری باز پژوهشگر با ذهنی باز به نامگذاری
مفاهیم میپردازد و محدودیتی برای تعداد کدها قائل نمیشود .هدف از کدگذاری باز تجزیه مجموعه داده های گردآوری
شده به کوچکترین اجزاء مفهومی ممکن است .در کدگذاری محوری فرآیند اختصاص کد به مفاهیم موجود از حالت باز
خارج میشود و شکلی گزیده به خود میگیرد .در واقع پس از انجام کدگذاری باز پژوهشگر میتواند محورهای اصلی در
مجموعه داده ها را مشخص کند و مرحله بعدی کدگذاری را حول این محورها انجام دهد .در این مصاحبهها از فرد
مصاحبه شوند خواسته شد به تفصیل فرآیند بین المللی سازی را مطرح کند و همچنین نکات کلیدی موثر بر موفقیت این
فرآیند را که با عوامل تجربی ،علمی ،شهودی و  ...به آن رسیده و اجرا میکنند را بیان کند .بر اساس تخلیص و تجزیه
تحلیل مصاحبه ها ،تعداد  101مقوله کالمی استخراج شد که این تعداد در کدگزاری محوری به  24کد و در کدگزاری
انتخابی به  7کد اصلی تخلیص و دسته بندی شدند .این هفت دسته شامل دسته عوامل :روابط شبکه ای ،شبکه ،فرصت
کارافرینانه ،بین المللی سازی ،تکنولوژی موجود ،انگیزه رقابت و رقابت همکارانه میباشد .بر این اساس مدل مفهومی زیر
تدوین گردید .در این مدل مفهومی سه عامل ابتدایی که در چارچوب مفهومی ابتدایی وجود داشتند با عناوین شبکه و
رقابت همکارانه بعنوان متغیر مستقل و متغیر بین المللی سازی بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند .از میان  4متغیر
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اکتشافی بدست آمده نیز سه متغیر فرصت کارآفرینانه ،تکنولوژی موجود و انگیزه رقابت بعنوان متغیرهای میانجی و متغیر
چهارم با عنوان روابط شبکه بعنوان متغیر مداخله گر مفروض گشت و مدل مفهومی پژوهش را تشکیل دادند.

روابط شبکه
فرصت

شبکه

کارآفرین

بین المللی شدن

موجود

رقابت همکارانه
انگیزه
رقابت

شکل(-)1مدل مفهومی تحقیق(محقق ساخته و بر اساس نتایج تحلیل کیفی)

در ادامه بر اساس مدل مفهومی در نظر گرفته شده فرضیات زیر مطرح گردید
 .1شبکه سازی بر فرصت های کارافرینانه در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
 .2شبکه سازی بر تکنولوژی موجود در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
 .3شبکه سازی بر انگیزش رقابت در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
 .4رقابت همکارانه بر فرصت های کارافرینانه در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
 .5رقابت همکارانه بر تکنولوژی موجود در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
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تکنولوژی
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 .6رقابت همکارانه بر انگیزش رقابت در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
 .7فرصت های کارافرینانه بر بین المللی سازی در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
 .8تکنولوژی موجود بر بین المللی سازی در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
 .9انگیزش رقابت بر بین المللی سازی در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران تاثیر مثبت دارد
.10

روابط شبکه بر رابطه بین فرصت کارافرینانه و بین المللی سازی در  SMEهای با فناوری پیشرفته

ایران تاثیر مثبت دارد.
.11

روابط شبکه بر رابطه بین انگیزش رقابت و بین المللی سازی در  SMEهای با فناوری پیشرفته ایران
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تاثیر مثبت دارد.
.12

روابط شبکه بر رابطه بین تکنولوژی موجود و بین المللی سازی در  SMEهای با فناوری پیشرفته

ایران تاثیر مثبت دارد.
یافته های بخش کمی
به لحاظ توزیع جمعیت شناختی نمونه آماری از بین 133مورد بررسی شده تعداد  91مرد و 42زن مورد بررسی قرار
گرفتند .همچنین به لحاظ مدرک  38نفر لیسانس و 82نفر فوق لیسانس و 14نفر دارای مدرک دکترا بودند .از لحاظ سابقه
کار نیز  97نفر بین سه تا ده سال و  36نفر باالی ده سال سابقه کار داشتند .در بخش بررسی آمار استنباطی هم ابتدا به
تعیین توز یع داده های نمونه اماری پرداخته شد .برای این مهم از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن
یا نبودن توزیع داده ها استفاده شدکه نتایج نشان داد در سطح معناداری  95درصد ،همه توزیع داده های تحقیق غیر نرمال می
باشند .با توجه به کوچک تر بودن نمونه آماری تحقیق از  200نفر و غیر نرمال بودن توزیع داده ها ،بنابراین برای تعیین تاثیر متغیرهای
تحقیق بر یکدیگر تنها از روش حداقل مربعات جزیی می توان استفاده کرد .در جدول زیر نیز میزان پایایی و پایایی ترکیبی و
میانگین واریانس استخراج شده به شرح زیر می باشد.

جدول شماره  -1نتایج انواع پایایی پرسشنامه و میانگین واریانس استخراج شده(نتایج روایی همگرا)
متغیر تحقیق

آلفای کرون باخ

پایایی ترکیبی

میانگین واریانس
استخراج شده))AVE

شبکه

0.88

0.84

0.68

رقابت همکارانه

0.84

0.83

0.63

فرصت کارافرینانه

0.78

0.75

0.58

انگیزش رقابت

0.89

0.85

0.71

تکنولوژی موجود

0.86

0.82

0.66

روابط شبکه

0.755

0.72

0.55

بین المللی سازی

0.82

0.79

0.64

738

با توجه به جدول شماره  2تمامی مقادیر ضریب الفای کرونباخ و ضریب پایایی باالی  0.7به دست آمد که نشان دهنده
پایایی خوب پرسشنامه تحقیق بود .همچنین میانگین واریانس استخراج شده سواالت نیز همگی باالی  0.5بودند .جدول

تشکیل خواهند شد یا خیر؟
جدول شماره -2نتایج روایی درون گرا
شبکه

رقابت

فرصت

همکارانه

کارافرینانه

انگیزش
رقابت

تکنولوژی
موجود

روابط
شبکه

بین
المللی
سازی

شبکه

085

رقابت

0.112

0.82

همکارانه
فرصت

0.245

0.334

0.86

کارافرینانه
انگیزش

0.489

0.36

0.189

0.84

رقابت
تکنولوژی
موجود

0.358

0.623

0.47

0.287

0.79
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شماره  2نیز به روایی درون گرای بین متغیرهای تحقیق پرداخته خواهد شد تا مشخص گردد آیا ماتریس های واریانسی
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روابط

0.487

0.198

0.64

0.017

0.36

0.825

شبکه
بین المللی

0.399

0.089

0.557

0.39

0.138

0.188

0.75

سازی

با توجه به نتایج در جدول شماره  2چون جذر میانگین واریانس استخراج شده همه متغیرها بزرگتر از همبستگی آنها با
سایر متغیرها است ،بنابراین از بعد روایی واگرا می توان متغیرهای مشاهده شده را قابل قبول دانست.
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آزمون فرضیات تحقیق
با توجه به اینکه زمانی که حجم نمونه باالتر از عدد  30باشد نمودار  Tبه نمودار Zمیل می کند و با توجه به اینکه
α

ضریب خطای این تحقیق  0.05درصد(  )0.05=αو سطح معناداری و اطمینان تحقیق  0.95درصد می باشد 𝑍 2.برابر با
عدد  1.96به دست می آید و سطح زیر منحنی بین قدر مطلق عدد  1.96ناحیه بحرانی را نشان می دهد پس اگر عددی
کوچکتر  1.96و عددی بزرگتر از  -1.96به دست آید ضریب مسیر بی معنی است و در ناحیه بحرانی قرار می گیرد ولی
اگر باالتر از  1.96ضریب معناداری یا  T-VALUEبه دست آید یا کوچکتر از  -1.96به دست آید در فاصله اطمینان
قرار می گیرند ضرایب مسیر معنادار خواهند بود .همچنین ضرایب بارهای عاملی در مجذور مربعات جزئی برای داشتن
تاثیر مثبت بین متغیرها باید باالی  0.1و برای تاثیر مثبت و معنادار باالی  0.3به دست آید و در این تحقیق تاثیر مثبت
بین دو متغیرها مد نظر می باشد ضرایب معناداری زیر  0.1تاثیر گذار شناخته نخواهد شد .با توجه به شکل  2در سطح
اطمینان  95درصد و سطح خطای  ، 0.05ضریب مسیر بین تمامی متغیرها باالتر از  1.96به دست آمده است.
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شکل -3بارهای عاملی استاندارد شده فرضیات تحقیق
در جدول ذیل خالصه تمامی نتایج ازمون حداقل مربعات جزئی به شرح زیر می باشد.
جدول-4نتایج بارهای عاملی و مقادیر تی ولیو فرضیات تحقیق
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شکل  -2ضرایب معناداری  t-valueفرضیات تحقیق
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فرضیه

بار عاملی
(بزرگتر از
)0.1

.1شبکه سازی بر فرصت

40درصد

مقدار تی
مستقل
(بزرگتر از
)1.96
5.119

وضعی
ت
فرضیه
تایید

کارافرینانه تاثیر مثبت دارد
.2شبکه سازی بر انگیزش رقابت

35.8درصد

3.735

تایید

19.9درصد

2.152

تایید

موجود تاثیر مثبت دارد
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نتایج بدست آمده در رابطه با تاثیرگذاری
شبکه سازی بر فرصت  ،انگیزش رقابت و

تاثیر مثبت دارد.
.3شبکه سازی بر تکنولوژی

مقایسه نتایج با نتایج دیگر محققین

تکنولوژی موجود با نظریات پژوهشگران زیر
همخوانی دارد :کوولیو و کوکس( -)2006
دیویدسن و هونیگ(  -)2003هنگ و
آنتونیک( -)2003لوئیس( -)1990هوانگ و
همکاران ( -)2011سلطانی و
همکاران( – )1395رضوانی و
همکاران()1393

.4رقابت همکارانه بر فرصت

 58درصد

7.821

تایید

کارافرینانه تاثیر مثبت دارد
.5رقابت همکارانه بر انگیزش

رقابت همکاراته بر فرصت  ،انگیزش رقابت
46.2درصد

4.661

تایید

و تکنولوژی موجود با نظریات پژوهشگران
زیر همخوانی دارد - :سلطانی و

رقابت تاثیر مثبت دارد
.6شبکه سازی بر تکنولوژی

نتایج بدست آمده در رابطه با تاثیرگذاری

64.3درصد

7.608

تایید

همکاران(-)1395
لوتز و همکاران( - )2011هولمند و

موجود تاثیر مثبت دارد

همکاران ( -)2007چتی و ویلسون (-)2003
ریتاال()2012
.7فرصت کارافرینانه بر بین المللی

31.2درصد

2.971

تایید

سازی تاثیر مثبت دارد
.8انگیزش رقابت بر بین المللی

همکاران( -)2007مورت و ویراواردنا2006 ،
21.1درصد

2.843

تایید

سازی تاثیر مثبت دارد
.9تکنولوژی موجود بر بین المللی

رضوانی و همکاران -1393 ،موریس و
لوتز و همکاران( -)2003کوک و
همکاران()2010

38.7درصد

4.264

تایید

سازی تاثیر مثبت دارد

مورت و ویراواردنا(  - )2006رضوانی و
همکاران(  -)1393اوویات و مک
داگالس()2006

.10روابط شبکه بر رابطه بین
فرصت کارافرینانه بر بین المللی
سازی تاثیر مثبت دارد.

10.9درصد
منفی

1.968

رد

نتایج بدست آمده در رابطه با تاثیرگذاری
شبکه سازی بر فرصت ،انگیزش رقابت و

.11روابط شبکه بر رابطه بین

10.9درصد

1.968

رد

انگیزش رقابت بر بین المللی سازی منفی

در مورد تاثیر کذاری همخوانی دارد:

تاثیر مثبت دارد.
.12روابط شبکه بر رابطه بین
تکنولوژی موجود بر بین المللی

تکنولوژی موجود با نظریات پژوهشگران زیر
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مورت و ویراواردنا(  -)2006رضوانی و
10.9درصد
منفی

سازی تاثیر مثبت دارد.

1.968

رد

همکاران( -)1393لوتز و همکاران(-)2003
الیس و پکوتیک( -) 2001ریتاال()2012
البته باید ذکر کرد یافته های ما حاکی از
تاثیرگذاری مثبت را تایید نکرد

برازش مدل مفهومی تحقیق
برای برازش مدل مفهومی ابتدا باید در مدل نهایی تحقیق ضرایب مسیر متغیرهای مکنون و مشاهده شده ای که معنادار
نباشند یا بارهای عاملی آنها زیر  0.1باشد حذف شوند .بنابراین متغیر تعدیل گر روابط شبکه از مدل حذف می گردد.

می دهند .همانطور که مشاهده می گردد تمامی متغیرها ضرایب مسیر باالی  1.96را دارا می باشند و ضرایب بارهای
عاملی همگی باالی  0.1می باشند.
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شکل شماره( )1ضریب مسیر مدل نهایی تحقیق و شکل شماره ( )2ضرایب بارهای عاملی مدل نهایی تحقیق را نشان
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شکل شماره  - 4ضرایب مسیر مدل نهایی تحقیق

شکل شماره -5ضرایب بارهای عاملی مدل نهایی تحقیق
بعد از تبیین مدل نهایی تحقیق به برازش مدل تحقیق می پردازیم .در پژوهش حاضر ،برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل
از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک و شاخص بررسی اعتبار حشو یا افزونگی میباشد ،استفاده شده
است .شاخص اشتراک ،کیفیت مدل اندازه گیری هر بلوک را می سنجد .شاخص حشو نیز که به آن Q2استون-گیسر نیز
می گویند ،با در نظر گرفتن مدل اندازه گیری ،کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درونزا اندازه گیری می کند.
مقادیر مثبت و بزرگتر از صفر این شاخص ها ،نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول مدل اندازه گیری و ساختاری می
باشد .که با توجه به شکل شماره  6تمامی اعداد به دست آمده مثبت و بزرگتر از صفر هستند.
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بحث و نتیجه گیری
با توجه به یافته های تحقیق ،می توان نتیجه گرفت که شبکه سازی بر فرصت کارآفرینانه ،انگیزش رقابت ،تکنولوژی
موجود تاثیرگذار است .این بدین معناست که زمانیکه در شبکه اصلی اعتماد بین اعضا زیاد باشد ،و تمام اعضای شبکه
جزیی از سازمانهای یادگیرنده باشند و هماهنگی مناسبی بین اعضا وجود داشته باشد ،می توانند شبکه هایی ایجاد کنند
که فرصتهای بکر و خالقانه را به خوبی تشخیص داده و روی این فرصتها سرمایه گذاری بهتری صورت دهند .همچنین
فرصتهای تجاری در شبکه هایی که از شبکه اصلی سرچشمه میگیرند بهتر ارزیابی می شوند همچنین می توان گفت که
این شبکه ها از نظر منابع سخت افزاری و نرم افزاری به مانند شبکه اصلی قادر به رقابت با رقبای داخلی و خارجی خود
هستند .همچنین می توان گفت که با شبکه سازی می توان با برتری تکنولوژیکی شرکت را که در داخل کشور مشهود
است و به روز بودن شبکه ها می توان این توانایی را به بیرون از کشور نیز انتقال داد تا سهم بیشتری از بازار کشورها را
کسب کرده و از رقابت بسیار فشرده در داخل کشور رهایی یافته و بر فروش بیشتر خود در بازارهای بین المللی هدف
تمرکز بیشتری داشته باشند.
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شکل شماره -6برازش مدل نهایی تحقیق
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همچنین با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که رقابت همکارانه بر فرصت کارآفرینانه ،انگیزش رقابت و
تکنولوژی موجود تاثیرگذار است .این مهم نشان میدهد که زمانیکه شرکتها خواهان گسترش کسب و کار خود هستند
برای حل مشکالت بازاریابی خود و استفاده درست و بجا از فرصتهای بکر و خالقانه با رقبای خود اتحاد استراتژیک
برقرار می کنند که این همکاری استراتژیک می تواند شکل های گوناگونی همچون تامین مواد اولیه ،بازاریابی و تبلیغات،
عرضه و پخش و ...را در برگیرد .این همکاری موجب برابری تکنولوژی شرکت با رقبای خود و همچنین به روز بودن
محصوالت و خدمات شرکت نسبت به سایر رقبا و نیز به اشتراک گذاری سهم بازارهای اشغال شده یکدیگر می انجامد.
در ادامه همچنین با اشتراک گذاری سخت افزاری و نرم افزاری که با انتقال تکنولوژی بین شرکای استراتژیک صورت می
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پذیرد ،محصوالت به روز رسانی شده و رقابت با سایر رقبایی که داخل این اتحاد استراتژیک نمیباشند راحت تر می باشد.
در انتها می توان به این نکته اشاره کرد که در رقابت همکارانه ،فرصتهای بکر و خالقانه و تجاری با سرمایه گذاری بین
طرفین این اتحاد به خلق ارزش مورد نظر منجر میگردد.
با توجه به اینکه انگیزش رقابت ،تکنولوژی موجود و فرصت کارآفرینانه بر بین المللی سازی تاثیر مثبت دارد .میتوان
اینطور گفت که این مهم زمانی رخ میدهد که فرصت های بکرو تجاری به درستی ارزیابی گردند و سرمایه گذاری ارزیابی
شده ای انجام پذیرد .همچنین منابع سخت افزاری و نرم افزاری شرکت به روز رسانی گردد و ارتباط خوبی بین اعضای
شبکه وجود داشته باشد.این تکنولوژی ها که فرصتهای طالیی را برای شرکتها بوجود می آورند باید مشهود ،به روز و
دارای مزیت پذیری رقابتی باشند .این عوامل منجر به رشد تمامی منابع شرکت( اعم از مالی ،انسانی و  )...خواهد گردید.
همچنین منجر به گسترش دانش و تجربه مدیران شرکتها و افزایش آگاهی و کاهش سطح عدم اطمینان بازار های بین
المللی میگردد.
همچنین نتایج بدست آمده نشان داد روابط شبکه بر رابطه بین فرصت کارآفرینانه ،انگیزش رقابت و تکنولوژی موجود
بر بین المللی سازی تاثیر منفی دارد .یکی از مهمترین دالیل این امر این است که گاهی به دلیل افزایش حجم شبکه(اعضا)
و تعدا د شبکه ها  ،روابط بین شبکه ها و شرکت مادر بدرستی نهادینه نمیگردد و از نظر فرهنگی(زبان ،رسوم ،ادیان و)...
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اختالفات زیادی بوجود می اید که منجر به فرصت سوزی و عدم به روز رسانی بعضی از شبکه ها و عدم انگیزش رقابتی
خواهد شد که در نهایت در رشد بین المللی سازی اثری منفی خواهد داشت
پیشنهادات کاربردی
با توجه به تایید فرض اول تا سوم تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت شبکه سازی بر فرصت کارافرینانه ،انگیزش رقابت،
تکنولوژی موجود ،پیشنهادات ذیل جهت تحقق این عوامل به شرح ذیل می باشد:
الف -افزایش اعتماد بین اعضای داخلی و خارجی شرکت که به عنوان همکار یا پارتنر در شرکت مشغول به فعالیت
هستند ب -افزایش هماهنگی بین اعضا در جهت اجرایی شدن اهداف برنامه ریزی شده که با برگزاری جلسات داخلی

مدیریت استعداد اعضای شبکه های صادراتی ،به نحوی که شبکه ها کامال از نظر دانش فنی و تجربه در یک سطح قرار
گیرند و بتوانند در ادامه فعالیت به عنوان جزیی یادگیرنده ،دانش و تجربه را خود کسب کرده و به ارزش تبدیل کنند.
همچنین با توجه به تایید فرض چهارم تا ششم تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت رقابت همکارانه بر فرصت کارافرینانه،انگیزش
رقابت،تکنولوژی موجود ،پیشنهادات ذیل جهت تحقق این عوامل به شرح ذیل می باشد:
الف -بستن قراردادهای سرمایه گذاری مشترک 1که باعث تشریع مساعی و اشتراک گذاری فرصت ها و منابع هر یک از
شبکه ها منجر می گردد .ب -ارزیابی قیمت مواد اولیه،هزینه حمل و نقل و غیره بدین منظور که ایا استفاده از شبکه های
خارجی که خود رقبای شرکت در بعضی از حوزه های بازار هستند توجیه اقتصادی دارد یا خیر .ج -استفاده مشترک از
فرصت های کارآفرینانه و منابع سخت افزاری و نرم افزاری با شبکه های خارج که در بعضی حوزه ها رقبای شرکت
محسوب می گردند که بتواند به خلق شبکه گسترده با اهداف مشترک که توانایی ایجاد محصوالت یا خدماتی رقابتی را
دارند منجر گردد .د -استفاده از پتانسیل رقبا و دانش و تجربه بومی آنها در حل مشکالت بازاریابی و تبلیغات و عرضه و
پخش محصوالت که منجر به ایجاد شبکه های بزرگی برای حل مشکالت صادراتی شرکت می گردد.

join venture

1

ارائﻪ ﻣدل بوﻣﻲ بﻴن اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷدن ﻣبتﻨﻲ بر ﺷبکﻪ در کسب وکﺎرﻫﺎی کوچک و ﻣتوﺳط حوزه ﻓﻨﺎوری ﭘﻴﺸرﻓتﻪ ایران

و دسترسی بدون واسطه بین مدیران داخلی با مدیران ارشد به دست می آید ج -تبیین آموزش های ضمن خدمت و
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همچنین با توجه به تایید فرض هفتم تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت فرصت کارافرینانه بر رشد بین المللی سازی ،پیشنهادات
ذیل جهت افزایش رشد بین المللی سازی به شرح ذیل می باشد:
الف -شناسایی فرصت های بکر و خالقانه توسط کارکنان ،تامین کنندگان ،مدیران و تمامی افراد داخل و خارج از شرکت که بر
اساس خالقیت فردی،کسب اموزش و تجربه و روابط مناسب بین اعضا ایجاد می گردد و به کسب سود مناسبی برای طرفین در
شبکه های هم افقی و هم عمودی منجر می گردد .ب -ایجاد تیم ارزیابی(متشکل از تیم های چند وظیفه ای) برای فرصت های
شناسایی شده،به منظور کاهش ریسک های احتمالی ،شناسایی فرصت های دست نخورده و قابل تبدیل به مزیت رقابتی،تکمیل کردن
بخش یا کل ایده یا فرصت شناسایی شده .ج -ایجاد تیم ارزیابی(متشکل از تیم های چند وظیفه ای) برای ارزیابی های سرمایه
گذاری خارجی یا داخلی برای فرصت های کارافرینانه به منظور تولید محصول یا خدمتی که در خارج از کشور نسبت به داخل

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن1398

کشور ارزش بیشتری تولید می کند.همچنین با توجه به تایید فرض هشتم تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت انگیزش رقابت بر رشد بین
المللی سازی ،پیشنهادات ذیل جهت افزایش رشد بین المللی سازی به شرح ذیل می باشد:
الف -افزایش فاصله تکنولوژیکی بین شرکت و رقبای خارجی که منجر به بهبود محصوالت فعلی یا جدید شرکت می گردد و
محصوالت و خدمات شرکت را از سایر رقبا متمایز می کند .ب -افزایش راندمان و عملکرد واحدهای صادراتی به منظور کاهش
فشار های داخلی و خارجی که در داخل کشور بر شرکت وارد می گردد و با ثبات نگه داشتن عملکرد کلی شرکت .ج -به روز
رسانی تمامی فرایندهای شرکت ،محصوالت و خدمات آن به منظور رفع نیاز مشتریان و کسب سهم بیشتر بازار از رقبا که منجر به
سودآوری ارزی و افزایش راندمان صادراتی و افزایش شبکه هایی که با شرکت همکاری دارند می گردد.همچنین با توجه به تایید
فرض نهم تحقیق مبنی بر تاثیر مثبت تکنولوژی موجود بر رشدبین المللی سازی ،پیشنهادات ذیل جهت افزایش رشد بین المللی
سازی به شرح ذیل می باشد:
الف -به روز رسانی منابع سخت افزاری و نرم افزاری شرکت و شبکه های متصل به آن به منظور ماندن شرکت در رقابت با رقبای
خارجی .ب -استفاده از پیمان های استراتژیکی،گرفتن الیسنس و یا انتقال تکنولوژیکی به منظور آپدیت شدن و توسعه محصوالت
جدید شرکت .ج -حضور در سمینارها و همایش های بین المللی برای ارتباط بهتر با تولیدکنندگان و تامین کنندگان خوشنام و معتبر
بین المللی.
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